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THÔNG BÁO
Kế hoạch làm hàng tại Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn
trong dịp Lễ Giỗ tổ Hùng Vương, ngày Giải phóng miền Nam 30/4 và ngày
Quốc tế Lao động 01/5 năm 2021
Kính gửi:
- Quý Hãng tàu/ Đại lý Hãng tàu;
- Quý Khách hàng.
Để đảm bảo duy trì hoạt động và phục vụ cho các Hãng tàu, Đại lý Hãng tàu
và khách hàng một cách tốt nhất trong dịp Lễ Giỗ tổ Hùng Vương (10/3 Âm lịch
tức ngày 21/4/2021), ngày Giải phóng miền Nam (30/4) và ngày Quốc tế Lao động
(01/5), chúng tôi xin thông báo kế hoạch làm hàng tại các cảng của Tổng Công ty
Tân Cảng Sài Gòn (TCSG), gồm cảng Tân Cảng – Cát Lái và cảng Tân Cảng –
Hiệp Phước, trong dịp Lễ như sau:
1. Thời gian nghỉ lễ:
Dịp lễ Giỗ tổ Hùng Vương: 01 (một) ngày – Thứ tư ngày 21/04/2021;
Dịp kỉ niệm ngày Giải phóng miền Nam (30/4) và ngày Quốc tế Lao
động (01/5): 04 (bốn) ngày (từ Thứ sáu, ngày 30/04/2021 đến hết Thứ hai, ngày
03/05/2021).
2. Qui định làm hàng:
Trong thời gian nghỉ lễ nêu tại Mục 1 ở trên, TCSG vẫn tiếp nhận tàu, xếp
dỡ hàng hóa xuất/ nhập tàu, hạ bãi container hàng phục vụ xuất tàu và nâng/ hạ
container rỗng như bình thường. Đối với các dịch vụ khác, cảng thực hiện thời
gian làm việc theo qui định chung của Nhà nước về chế độ nghỉ Lễ .
Trong các trường hợp đặc biệt cần phải làm hàng trong thời gian nghỉ Lễ
nêu trên, đề nghị Quý Hãng tàu, Đại lý Hãng tàu và Quý khách hàng thông báo
cho Cảng trước ngày 15/04/2021 đối với trường hợp làm hàng trong dịp lễ Giỗ
Tổ Hùng Vương và trước ngày 23/04/2021 đối với trường hợp làm hàng trong dịp
kỳ niệm ngày Giải phóng miền Nam và ngày Quốc tế Lao động. Cảng sẽ xem xét
và có kế hoạch giải quyết cho từng trường hợp cụ thể. Mọi chi tiết xin vui lòng
liên hệ theo địa chỉ sau:
 Đội Trực ban sản xuất – Trung tâm Điều độ Cảng
 Email
: operation.snp@saigonnewport.com.vn
 Điện thoại : (028) 7307 3979 (ext: 1902 hoặc 3200)
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3. Chính sách miễn lưu:
Để hỗ trợ cho các Hãng tàu/ Đại lý Hãng tàu và các khách hàng, ngoài thời
gian miễn lưu được qui định trong hợp đồng, TCSG sẽ miễn thêm phí lưu bãi như
sau:
a. Đối tượng miễn lưu:
Container có hàng nhập từ tàu; container hàng trung chuyển/ quá cảnh và
container hàng tạm nhập tái xuất
b. Khu vực áp dụng chính sách miễn lưu:
Cảng Tân Cảng – Cát Lái; Cảng Tân Cảng –Hiệp Phước.
c. Thời gian miễn lưu:
Dịp lễ Giỗ Tổ Hùng Vương: 01 (một) ngày – Thứ tư ngày 21/04/2021;
Dịp kỷ niệm ngày Giải phóng miền Nam (30/04) và ngày Quốc tế Lao
động (01/05): 04 (bốn) ngày (từ Thứ sáu, ngày 30/04/2021 đến hết Thứ hai, ngày
03/05/2021).
Thời gian miễn lưu nêu trên không được tính vào thời gian lũy tiến để tính
phí dịch vụ giao container hàng nhập.
Ngoài ra, trong các ngày nghỉ Lễ, Tết, bộ phận hiện trường tại Cảng vẫn
làm việc bình thường và Cảng sẽ đề nghị cán bộ Hải Quan giám sát trực giải quyết
công việc.
TCSG rất mong quý Hãng tàu/ Đại lý Hãng tàu/ Khách hàng sắp xếp lấy
container ra khỏi cảng trong những ngày nghỉ để tránh tình trạng tồn đọng hàng
hóa sau các dịp Lễ.
Trân trọng kính chào./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng Giám đốc (để báo cáo);
- Ban TGĐ, các TT, XN, Phòng, Ban;
- Lưu: VT, VP. KA04.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
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